Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykamarás, Kossuth u 2.
ELŐTERJESZTÉS
A Medgyesbodzás, Dombiratos és Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2014. február 19.-én tartandó együttes ülésére.
Tárgy:
Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása
Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet rendelkezett a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozás rendjéről. A költségvetési
szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 1 §.(2) bekezdése szerint
ellátott közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit
kormányzati funkciókba –
funkciószámmal és megnevezéssel – be kell sorolni, és az alapító okiratban fel kell
tüntetni. Az Ávr.180.§(6) bekezdése a nem költségvetési szerv jogállású törzskönyvi
jogi személyekre is kiterjeszti a kormányzati funkció bevezetésével és a szakágazati
rend módosulásából adódó bejelentési kötelezettséget. – önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzatok – az alapító okirat átdolgozása ezért lett aktuális.
Másik alapító okiratot érintő tartalmi változás, hogy az Áht. 2014. évtől hatályos
módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, emiatt az
alapító okiratokban már nem szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés.
A fentiek alapján az intézmények, többek között a közös hivatal alapító okiratát,
valamint az Önkormányzat SZMSZ-ét szükséges átdolgozni 2014. január 1-től.
I. Határozati javaslat:
…./2014.(…..).Kt. határozat:
Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 140/2012. (XII.07.) számú
határozatával elfogadott a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6. A közös önkormányzati hivatal szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkciók szerinti besorolása
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti.

Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti.
Megbízza a jegyzőt az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására és az okirat
államkincstár felé történő benyújtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: azonnal
II. Határozati javaslat:
…./2014.(…..).Kt. határozat:
Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2012. (XII.07.) számú
határozatával elfogadott a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6. A közös önkormányzati hivatal szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkciók szerinti besorolása
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti.

Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti.
Megbízza a jegyzőt az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására és az okirat
államkincstár felé történő benyújtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: azonnal
III. Határozati javaslat:
…./2014.(…..).Kt. határozat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2012. (XII.07.)
számú határozatával elfogadott a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6. A közös önkormányzati hivatal szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkciók szerinti besorolása
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

013210
016010
016020
106020

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti.
Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti.
Megbízza a jegyzőt az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására és az okirat
államkincstár felé történő benyújtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: azonnal

Kérem a Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a
beterjesztett határozati javaslatokat.

Nagykamarás, 2014. február 14.

Hoffmann Andrásné
jegyző

